
 
 
 
 

 
 

OD-17 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació per l’any 2021. 

 
RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 4 de desembre de 2020, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, va emetre l’informe en relació amb l’annex de personal del pressupost per 
l’exercici 2021 i que consta en l’expedient X2020010825 (DOC: ANNEX IV DE LA MEMORIA 
DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2021 04122020 - INFORME EN RELACIÓ AMB 
L’ANNEX IV DE LA MEMÒRIA DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2021 04122020) i 
vinculat en l’expedient de l’Oferta Pública d’Ocupació 2021 número X2021000506. 
 

2. El 16 de desembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal aprova inicialment el Pressupost 
general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal, per a l’exercici 2021, que conté el de 
la pròpia entitat, el del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i Serveis 
Ambientals del Vallès, SA. 

 

Així mateix, aprova la plantilla de personal i l’organigrama tècnic que comprèn tots els llocs 
de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual – direcció pública professional 
de 2021. 
 
Durant el període d’exposició pública de quinze dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 18 de desembre de 2020, no es presenta 
cap reclamació, motiu pel qual es considera definitivament aprovat. L’aprovació definitiva es 
publica en el BOPB de 20 de gener de 2021. 
 

3. El 21 de juliol de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la modificació de la plantilla de 
personal per l’any 2021 del Consell Comarcal aprovada pel Ple del 16 de desembre de 2020.  

 

L’anunci de modificació de la plantilla de personal per l’any 2021 es va publicar al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2021, CVE 202110101302. 
 

4. El 29 de setembre de 2021 el Ple del Consell comarcal va aprovar l’oferta pública d’ocupació 
per l’any 2021 següent: 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 

 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 



 
 
 
 

 
 

GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Transformació Digital i Innovació Tecnològica  
TAXA DE REPOSICIÓ: amortització de la plaça d’origen 
 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració especial 
SUBESCALA: tècnica superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica 
TAXA DE REPOSICIÓ: 100% 
 
NOMBRE: 1 CONSUM 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Personals, Consum  
TAXA DE REPOSICIÓ: 100 % per jubilació  
 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Persones i Valors , Oficina d’Atenció al Ciutadà 
TAXA DE REPOSICIÓ: taxa de reposició del 100% per baixa per incapacitat absoluta. 
 
NOMBRE: 2 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració especial 
SUBESCALA: tècnica superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 



 
 
 
 

 
 

ADSCRIT A: Persones i Valors  
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 

 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Polítiques socials i d’Igualtat.  
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica gestió  
CATEGORIA: tècnic/a gestió  
ADSCRIT A: Desenvolupament local, Servei de Turisme 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica gestió  
CATEGORIA: tècnic/a gestió  
ADSCRIT A: Serveis Jurídics, Servei de Millora i Estratègia corporativa 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica gestió  
CATEGORIA: tècnic/a gestió  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat.  
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
L’anunci es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 5 d’octubre de 2021 (CVE-DOGC-A-
21273013-2021) i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el mateix 5 d’octubre de 2021 
(CVE202110119687).  

 
 
5. El 7 de desembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, ha emès l’informe en relació amb la modificació de l’oferta pública 
d’ocupació per l’any 2021 aprovada pel Ple del Consell Comarcal del 29 de setembre de 2021 
per, d’acord amb el que estableix article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual 
s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 i amb l’article 11 del Reial decret Llei 
23/2020, de 24 de juny, incloure places en l’oferta pública de l’any 2021. Informe que consta 
l’expedient X2021000506  
 



 
 
 
 

 
 

6. El 15 de desembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic, estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació 
pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés 
seran objecte de l’Oferta pública d’ocupació, o mitjançant una altre instrument similar de 
gestió de la provisió de es necessitats de personal, el que comportarà l’obligació de convocar 
els corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins un deu per cent 
addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució 
de l’Oferta pública d’ocupació o instrument similar haurà de desenvolupar-se dins el termini 
de tres anys. 
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar s’aprovarà anualment pels òrgans de govern 
de les administracions públiques, es publicarà en el Diari oficial corresponent.  
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar podrà introduir mesures derivades de la 
planificació de recursos humans. 
 

2. L’article 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació 
amb l’article 100 de la mateixa norma, i l’article 287.2 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, segons els quals, 
d’acord amb llurs ofertes d’ocupació pública, les entitats locals han de seleccionar el personal 
per mitjà de convocatòria pública i dels sistemes de concurs, oposició i concurs oposició 
lliures. També ho disposa en el mateix sentit, l’article 63.1 del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals de Catalunya aprovat pel Decret 214/1990, de 20 de juliol. 
 

3. L’article 56.1 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en 
endavant, RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix l’oferta pública 
d’ocupació. 
 

4. L’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2016, estableix que en relació amb l’Oferta d'Ocupació Pública al llarg de l'exercici 2016, 
i prorrogat per l’exercici 2017, estableix que l’oferta pública d'ocupació o altre instrument 
similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, estableix en el segon apartat i amb 
caràcter bàsic, regulen els supòsits inclosos en la taxa de reposició i la limita a un màxim d’un 
100 per cent. Aquest precepte preveu que no computarà dins del límit màxim de places 
derivades de la taxa de reposició d’efectius, aquelles places que es convoquin per a la seva 
provisió de mitjançant processos de promoció interna. És per això, que als efectes de 
l’increment de la plantilla la plaça inclosa en l’oferta publica d’ocupació de 2017 del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental queda exclosa en el seu còmput. 

 



 
 
 
 

 
 

5. L’article 19 Un 1 de la Llei 6/2017, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General 
de l’Estat de l’any 2018 estableix que a més del que estableix l'article 19.un.6 de la Llei 3/2017, 
de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, s'autoritza una taxa 
addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa 
estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal 
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 en els 
següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d'administració i serveis generals, de 
recerca, de salut pública i inspecció mèdica així com altres Serveis públics. A les Universitats 
Públiques, només estarà inclòs el personal d'administració i serveis. 
 
Les ofertes d'ocupació que articulin aquests processos d'estabilització, hauran d'aprovar-se i 
publicar-se en els respectius Diaris Oficials en els exercicis 2018 a 2020 i seran coordinats 
pels Departaments ministerials competents. 
 
La taxa de cobertura temporal de les places incurses en els processos d'estabilització, haurà 
de situar-se al final del període, en cada àmbit, per sota del 8 per cent.  
 
L'articulació d'aquests processos selectius que, en tot cas, garantirà el compliment dels 
principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, podrà ser objecte de 
negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració General de l'Estat, 
Comunitats Autònomes i Entitats Locals, podent articular-se mesures que possibilitin una 
coordinació entre les diferents Administracions en el desenvolupament dels mateixos. 
 
De la resolució d'aquests processos no podrà derivar-se, en cap cas, increment de despesa 
ni d'efectius, havent d'oferir-se en aquests processos, necessàriament, places de naturalesa 
estructural que es trobin exercides per personal amb vinculació temporal. Amb la finalitat de 
permetre el seguiment de l'oferta, les Administracions Públiques hauran de certificar al 
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i 
Despeses, el nombre de places ocupades de forma temporal existents en cadascun dels 
àmbits afectats. Igualment, les Administracions Públiques hauran de proporcionar informació 
estadística dels resultats de qualsevol procés d'estabilització d'ocupació temporal a través del 
Sistema d'Informació Salarial del Personal de l'Administració (ISPA). 

 
6. En relació amb el Reial decret Llei 23/2020 de 24 de juny, és preveu en relació amb la oferta 

pública d’ocupació el següent: 
 
L’Article 11 d’aquest Reial decret Llei preveu l’ampliació de les habilitacions per a l'execució 
de l'Oferta d'Ocupació Pública i dels processos d'estabilització d'ocupació temporal, en el 
sentit següent: 

 
1. Amb caràcter excepcional, l'habilitació temporal per a l'execució de l'Oferta d'Ocupació 

Pública, o instrument similar de les Administracions Públiques i dels processos 
d'estabilització d'ocupació temporal prevists en l'article 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de 
juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i en l'article 19.U.9 de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, mitjançant la 
publicació de les corresponents convocatòries de processos selectius regulada en l'article 



 
 
 
 

 
 

70.1 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, el venciment del qual es produeixi en l'exercici 2020, 
s'entendrà prorrogada durant l'exercici 2021. 
 

2. Així mateix, s'amplia fins al 31 de desembre de 2021 el termini per a aprovar i publicar en 
els respectius Diaris Oficials les ofertes d'ocupació pública que articulin els processos 
d'estabilització d'ocupació temporal als quals es refereix l'apartat anterior. En els altres 
extrems aquests processos s'atindran als requisits i condicions establerts en cadascuna 
de les citades Lleis de Pressupostos, segons correspongui. 

 
7. L’article 54. d) del RPSEL, en referència a la competència del Ple per aprovar l’oferta pública 

d’ocupació. 
 

 
Per això, 
 
PROPOSO: 
 

 
1. D’acord amb el que estableix article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual 

s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 i amb l’article 11 del Reial decret Llei 
23/2020, de 24 de juny,  modificar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2021 incloent les places 
següents:  

 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 

 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
la Roca del Vallès 
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018  
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  



 
 
 
 

 
 

ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
la Roca del Vallès 
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018  
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics del 
Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i  
Campins) 
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018  
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins) 
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol,  per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018  
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  
ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
la Roca del Vallès 
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018  
 
NOMBRE: 1  
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure  
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició  



 
 
 
 

 
 

ESCALA: administració general  
SUBESCALA: tècnica mig  
GRUP: A2  
CATEGORIA: tècnic/a mig  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de 
del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i 
Campins). 
TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: treballador/a social 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials 
Bàsics de l’Ametlla del Vallès  
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 
1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de 
l’any 2018 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnic/a de gestió 
GRUP: A2 
CATEGORIA: educador /a social 
ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials 
Bàsics de Vilanova del Vallès.  
TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 
1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de 
l’any 2018 

 
 
2. Publicar la modificació de l’oferta pública d’ocupació amb les places incloses en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 

 
Document signat electrònicament. 
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